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Šiuo metu Jaunuolių dienos centre veikia Solidarumo kavinė, kur kiekvienas praeivis gali užeiti 

ir atsigerti kavos, bei padiskutuoti su šio centro lankytojais įvairiomis temomis. Kava jaunimas visus 

vaišina nemokamai, nes vykdo Europos Solidarumo Korpuso projektą „Solidari kava“. 

Projekto komanda – tai 5 Jaunuolių dienos centro jaunuoliai: Gintarė, Stasys, Ugnė, Arminas, 

Samanta. 

 

 

Šie jauni, aktyvūs ir komunikabilūs jaunuoliai šauniai susitvarko su savo pareigomis ir labai 

mėgsta tai ką daro. 

Mūsų veikla puikiai matoma socialiniuose tinkluose. Norėdami daugiau sužinoti apie planus 

solidarumo kavinėje sekite mus: 

 
https://www.facebook.com/Solidarumokava/ 

 

https://www.instagram.com/solidarumo_kava/?fbclid=IwAR1OdBOzF9gee04gtotSC9RiBjT_8ov

Xzgi0hSS6_EqA3XYh_Oj-wZcv-Eo 

 

  

https://www.facebook.com/Solidarumokava/
https://www.instagram.com/solidarumo_kava/?fbclid=IwAR1OdBOzF9gee04gtotSC9RiBjT_8ovXzgi0hSS6_EqA3XYh_Oj-wZcv-Eo
https://www.instagram.com/solidarumo_kava/?fbclid=IwAR1OdBOzF9gee04gtotSC9RiBjT_8ovXzgi0hSS6_EqA3XYh_Oj-wZcv-Eo
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SKLEIDŽIAME ŽINIĄ IR MOKOMĖS 

Skleidžiame žinią apie projektą bei veiklą ir darbuojantis komandai nuotoliniu būdu! Gera 

pasidalinti savu rytiniu puodeliu bei įdomu sužinoti, kokias kavas mėgsta mūsų projekto sekėjai!  
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Dirbant nuotoliniu būdu nepamirštame mūsų projekto sekėjų! Skleidžiame žinią apie 

gaminamą kavą, atliekant pačių kurtą testą!  
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Mes galime mokytis ne tik tiesiogiai, bet ir nuotoliniu būdu! Įgijome daugiau kompetencijų 

kompiuterinio raštingumo srityje bei sustiprinome darbą komandoje! 
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Vasaros sezonu svečius kviečiame užsukti ir pasigrožėti vaizdo pro balkoną! Kas gali būti 

geriau vasaros popietę, atsigaivinant šaltu gėrimu, stebėti nuostabią žalumą?  
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SOLIDARUMO KAVOS MOBILUMAS 

Tobulinti ir gilinti žinias visada smagu ir įdomu! Domėjomės kavos bei pieno putos gaminimo 

technikomis! 
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Solidarumo limonadu bei triufeliais prisidėjome prie Panevėžio miesto bendruomeninių šeimos 

namų vaikų stovyklos! Buvo smagu pabendrauti ir pasidalinti patirtimi! 
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Smagu ne tik vaišinti gėrimais, bet ir stebėti įdomias varžybas! Prisidėjome prie Aukštaitijos 

krepšinio mokyklos organizuoto vietos bendruomenių jaunimo krepšinio turnyro. 
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Su džiaugsmu prisidedame ir prie sporto renginių! Limonadu gaivinome Olimpinės Dienos 

2020 dalyvius ir žiūrovus! 
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APIE MUS ŽINO VISUOMENĖ 

Apie Solidarumo komandos nuotolinį darbą, komunikavimą, nuveiktus darbus paskelbėme 

Youtube platformoje 2020-04-23: https://www.youtube.com/watch?v=Mwoqt8w-

J6E&t=34s&fbclid=IwAR3qwj3GpshLkEnId6fIIfS07bDVF_b_dSPp7Z5kzXRZAKrjidBEP1VqHz

w 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mwoqt8w-J6E&t=34s&fbclid=IwAR3qwj3GpshLkEnId6fIIfS07bDVF_b_dSPp7Z5kzXRZAKrjidBEP1VqHzw
https://www.youtube.com/watch?v=Mwoqt8w-J6E&t=34s&fbclid=IwAR3qwj3GpshLkEnId6fIIfS07bDVF_b_dSPp7Z5kzXRZAKrjidBEP1VqHzw
https://www.youtube.com/watch?v=Mwoqt8w-J6E&t=34s&fbclid=IwAR3qwj3GpshLkEnId6fIIfS07bDVF_b_dSPp7Z5kzXRZAKrjidBEP1VqHzw
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Apie mūsų prisidėjimą prie vietos bendruomenių jaunimo krepšinio turnyro rašė Aukštaitijos 

krepšinio mokyklos puslapis straipsnyje „Sėkmė vietos bendruomenių krepšinio turnyre!“ 2020-06-

12 bei buvo sukurtas video, kuriame džiaugiamės bendravimu bei buvimu kartu! 

https://www.youtube.com/watch?v=LFVC_jrrOR4&fbclid=IwAR1sCJPDCZq2xOZZRV8H5gUoQq

TU4vU0yGzK1ZhfAPrfvJYshSM4cmzsMn0 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LFVC_jrrOR4&fbclid=IwAR1sCJPDCZq2xOZZRV8H5gUoQqTU4vU0yGzK1ZhfAPrfvJYshSM4cmzsMn0
https://www.youtube.com/watch?v=LFVC_jrrOR4&fbclid=IwAR1sCJPDCZq2xOZZRV8H5gUoQqTU4vU0yGzK1ZhfAPrfvJYshSM4cmzsMn0
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Apie mus kalba ir Europoje! Pristatinėjant Europos Solidarumo Korpuso projektus Italijos 

nacionalinėje agentūroje, SOLIDARUMO KAVOS projektas buvo pristatytas kaip pavyzdys.   
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ŠIANDIEN MŪSŲ SOLIDARUMO KAVINĖ ATRODO TAIP 

   

 

Ir mes labai džiaugiamės, kad turime vietą, kur galime realizuoti savo idėjas bei keisti 

visuomenės požiūrį i mus.  

Tačiau..... 
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...nors ir užrašas esantis penktame aukšte, kur ir randasi mūsų kavinė, yra labai motyvuojantis, 

labai gaila, bet ne visi gali įveikti 83 laiptų pakopas... 

Mes labai svajojame apie tikrą kavinę, kur galėtume pakviesti visus visus norinčius mūsų 

Solidarumo kavos. Nes mes tikime, kad esame reikalingi ir galime nuveikti daug  miesto visuomenės 

labui. 

 


